SUHAR b. ABBAS
muştur. Cahiz onun ensab hakkında bir
eserinin bulunduğundan bahsetmektedir
(Kita.bü'l-f:layevan, III, 209). Suhar emsal
sahasında telif edildiği tesbit edilebilen ilk
iki eserden birinin müellifidir. Ebu Ubeyd
el-Bekri onun Kitfıbü'l-Emşfıl adıyla bilinen bu eserinden (İbnü'n-Nedlm, s. 102)
bir meselin aslı hakkında uzun bir hikaye
nakletmiştir (Faşlü'l-mai):al, s. 388-389).
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SUHEYB b. SiNAN
(.:,ıl;...u-ı~)

Ebu Yahya Suheyb
b. Sinan b. Malik er-Rum!
(ö . 38/659)
L

Sahabi.

_j

Hicretten otuz yıl kadar önce Irak'ın Musul şehri yakınlarında Fırat (veya Dicle) nehri kıyısındaki bir köyde doğdu . Babası Rebla kabilesinin kollarından Beni Nemir b.
Kasıt'a mensup bir Arap'tır. Asıl adı Umeyre iken sonradan Rumlar tarafından Suheyb diye değiştirilmiş, Hz. Peygamber de
ona Yahya isminde bir oğlu bulunmadığı
halde Ebu Yahya künyesini vermiştir. Daha çok Suheyb er-Rumi (Suheyb-i ROm!) olarak tanınmaktadır. Onun bu nisbeyle tanınmasının sebebi çok küçük yaşta Bizanslılar'ın bölgeye yaptıkları bir saldırıda esir
edilmesi ve Bizans topraklarında büyümesidir. Rum kültürüyle yetişen Suheyb gençlik çağında Kelb kabilesi tüccarlarına köle
olarak satıldı ve onlar tarafından Mekke'ye götürüldü. Burada Abdullah b. Cüd'an
et-Teyml onu satın aldı ve ardından azat
etti. Hür kaldığı halde memleketine dönmeyen Suheyb bundan sonraki hayatını
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Abdullah b. Cüd'an'ın ha!Ifi (müttefiki) olarak Mekke'de sürdürdü . Onun Mekke'ye
köle tüccarları tarafından getirilmeyip çok
miktarda mal ile Bizans'tan kaçarak geldiği ve Mekke'ye Abdullah b. Cüd'an'ın ha!Ifi olarak yerleştiği rivayet edilmekteyse
de (İbn Abdülber, ll, 728) Medine'ye hicreti sırasında müşriklerin kendisine bütün
mal varlığını burada elde ettiğini söylemeleri bunun doğru olmadığını göstermektedir.
Resı11-i Ekrem ile henüz peygamber olmadan önce arkadaşlık kuran Suheyb zaman zaman onunla sohbet ederdi. Gizli
davet sürecinde İslam'dan haberdar olunca Darülerkam'a giderek İslamiyet'i kabul
etti. O sırada müslümanların sayısı otuz
kişinin biraz üzerindeydi. Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk yedi kişi arasın
da yer aldğı ve Mekke'de kendisini koruyacak kabilesi ve nüfuzlu çevresi bulunmadığı için müşriklerin saldırılarına maruz
kaldı. Aşırı derecede dövüldü ve çıplak vücuduna demirden zırh giydirilerek güneşin
altında bırakıldı. İnançları uğrunda eziyete
uğrayan, bundan dolayı hicret eden, sonra savaşıp sabredenleri Allah'ın bağışlaya
cağını müjdeleyen ayetin (en-Nahl 16/1 10)
Suheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşl ve Arnmar
b. Yasir hakkında indiği nakledilir (Zehebl', Il, 21). Bir defasında Suheyb, Habbab
b. Eret ve Arnmar b. Yasir gibi korumasız kimselerle Mekke sokaklarında yürürürken. "Muhammed'in arkadaşları bunlar mı?" diye kendileriyle alay eden müş
riklere hitaben Suheyb bir müslümanın
zayıf olması sebebiyle zelil sayılamayaca
ğını, müşrik olan kimsenin de aziz olamayacağını belirtmiş, müşrikler de, "Allah'ın
aramızdan seçip lutfuna layık gördüğü
kimseler bunlar mıymış?" diyerek onları
hırpalayıp dövmüşlerdi. En'am suresinin
53. ayetinin bu olay üzerine nazil olduğu
belirtilir (Belazürl', I, 181). Aynı surenin SZ.
ayetide müşriklerin Hz. Peygamber'e haber göndererek Suheyb'i ve onun gibi za-

yıf müslümanları yanından uzaklaştırdığı

takdirde kendisiyle görüşebileceklerini söylemeleri üzerine inmiştir (İbn Keslr, III, 254255)

Mekke'de çileli bir hayat yaşamasına rağ
men Suheyb en son hicret edenlerden biri
oldu. Kaynaklarda, Resı11-i Ekrem'in hicret için yola çıkmadan önce Hz. Ebu Bekir'e yanlarına Suheyb'i de almasını söylediği, ancakyolculuk aceleye geldiği için bunun mümkün olmadığı, durumu sabahleyin öğrenen Suheyb'in yol hazırlığını tamamlayarak Hz. Ali ile birlikte yola çıktığı
ve Resı1lullah'la Kuba'da buluştuğu belir-

tilmektedir (EbQ Nuaym, I, 152). Mekke'den ayrılacağı sırada müşrikler yolunu keserek Mekke'ye gelirken hiçbir şeyi bulunmadığını, sahip olduğu serveti burada kazandığını söyleyerek Mekke'den bir şey çı
karmasına izin vermediler. O da bütün mal
varlığını bırakarak hicret etti. Bunu duyan
Hz. Peygamber üç defa, "Suheyb karlı bir
alışveriş yapmıştır" dedi (İbn Sa'd, III, 228).
"Bazı kimseler de Allah'ın rızasını kazanmak için canını bile verir" ayeti (el-Bakara 2/207) bu olay üzerine inmiştir (İbn Keslr, I, 360-361 ). Suheyb, Kuba'ya vardığın
da bekar olan diğer sahabTierle birlikte Sa' d
b. Hayseme'nin evinde kaldı. ResQlullah onu
ensardan Haris b. Sımme ile kardeş ilan
etti. Bir müddet Suffe'de kalan Suheyb'e
Resul-i Ekrem daha sonra ev verdi. Bedir,
Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün
savaşlara katıldı. Medine'de bulunduğu ve
sefere çıktığı zamanlarda hep ResQJullah'ın yanında oldu. Hz. Ebu Bekir ve ömer
dönemlerinde onlardan itibar gördü. Hz.
Ömer onun sözüne değer verir, kendisine
güvenirdi. Saldırıya uğrayıp yaralandığı ve
üzüntüsünden dolayı yüksek sesle ağladı
ğı sırada kendisini Suheyb teskin etmişti.
Hz. Ömer, vefat etmeden önce devlet iş
lerini yürütmek ve mescidde namaz kıl
dırmak için onu vekil bıraktı; vefat edince
cenaze namazını Suheyb kıldırdı. Üç gün
süren halife seçimi ve yeni halifeye biat
sürecinde mescidde imamlık görevini ifa
etti. Hz. Osman devrinde ortaya çıkan ve
Hz. Ali döneminde devam eden fitne olaylarında tarafsız kalmaya ve yatıştırıcı bir
rol üstlenmeye çalıştı. Suheyb, Şewal 38'de (Mart 659) Medine'de vefat etti, cenaze namazını Sa'd b. Ebu Vakkas kıldırdı ve
Cennetü'l-baki'da defnedildi. Geç dönemde kaleme alınan bazı eserlerle günümüzde yazılan bazı kitaplarda Suheyb'in 49
(669) yılında gerçekleşen İstanbul seferine katıldığı, dönüşte Çorum'a uğradığı, burada hastalanarak vefat ettiği, Çorum yakınında Hıdırlık diye bilinen yere defnedildiği, bugün burada cami ve ziyaret edilen
türbesinin bulunduğu belirtilmekteyse de
(değerlendirmeler için bk. Erkoç, s. 3349), Medine'de öldüğünün kesin olarak bilinmesi ziyaret edilen bu yerin sadece bir
makam olabileceğini göstermektedir.
Suheyb b. Sinan fazilet. takva ve güzel
ahlak sahibi olmasının yanında cömert,
hoşgörülü ve şakacı bir insandı. Hicret sı
rasında geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle
gözlerinden biri ağrımaya başlamış ve bu
ağrıyla Kuba'ya Hz. Peygamber'in yanına
gelmişti. Burada kendisiyle birlikte aralarında Resı11-i Ekrem, Ebu Bekir ve ömer

SUHUF
gibi sahabilerin de bulunduğu bir topluluğa hurma ikram edilmiş, çok aç olan Suheyb hurmaları iştahla yemeye başlayınca
ResOluilah ona, "Gözün ağrıyar ama hurmaları yiyorsun" demiş , Suheyb de, "Ya
ResQlellah! Ben ağrımayan gözümü kullanıyorum" diyerek onu güldürmüştü (İbn
Sa'd, lll, 228-229). Bizans topraklarından
gelip müslüman olanların öncüsü kabul
edilen Suheyb (Taberanl, VIII, 29) hata etme endişesi ve rivayetteki titizliği sebebiyle hadis nakletmemiştir. Hadis rivayet etmesini isteyenlere Hz. Peygamber'in savaşları konusunda. gördüğü ve yaşadığı
olaylar hakkında bilgi verebileceğini, ancak
ResOiullah'ın sözü olarak bir şey nakletmeyeceğini söylemiştir (İbn Sa'd, III, 229).
Bununla birlikte kendisinden Abdullah b.
Ömer ve Cabir b. Abdullah gibi sahabilerle Said b. Müseyyeb, Abdurrahman b. EbQ
Leyla ve Ka'b el-Ahbar gibi tabiller bir kıs
mı mükerrer otuz hadis rivayet etmiştir
(İbn Hazm. s. 103). Bunlardan üçü ŞaJ:ıiJ:ı-i
Müslim'de yer almış, Kütüb-i Sitte'ye dahil olan sünen sahipleri de onun hadislerine eserlerinde yer vermiştir (Yahya b. EbO
Bekir el-Amiri, s. I 38). Hz. Peygamber'in
eşi ümmü Selerne'nin kız kardeşi Reyta
bint EbQ Ümeyye ile evlendiği bilinen Suheyb'in Hablb, Hamza, Sa'd, Salih, Sayfı,
Abbad, Osman ve Muhammed adlarında
oğulları olmuş , bunlar da kendisinden rivayette bulunmuştur.
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Kutsal metinleri ifade eden
bir Kur'an terimi.
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Arapça sahife kelimesinin çoğuludur.
Güney Sami dilinde "yazmak" anlamında
ki sahafa kökünden türediği ileri sürülen
sahlfe "yayılmış, açılmış şey; üzerine yazı
yazılacak veya yazılmış nesne, kağıt" anlamlarına gelmekte (Lisanü'l-'Arab, " şl:ıf"
md.; Kamus Tercümesi, ll, 790-791) , islam
öncesi dönemde mektup, hukuki sözleş
me, şiir. hitabe ya da bir araya getirilmiş
sözleri ifade etmekteydi. Önceleri papirüs
ve parşömenden, ll. (VIII.) yüzyılın sonlarından itibaren kağıttan yapılan, islam öncesinde ve islam'ın ilk yıllarında genelde
dini. hukuki ve tarihi belgeleri kaydetmek
amacıyla kullanılan düzgün yüzeyli yazı
malzemesine suhuf denilmiştir. Buna göre suhuf kitap, defter veya kürrase (sekiz
sayfa lık forma) ile eş anlamlı olarak bütün
halinde yahut kısmen kaydedilmiş metni
belirtmektedir. Sahlfe Arapça'da benzer
anlamlı "kırtas" ve "varak" kelimelerinden
farklı olarak belirli bir yazı malzemesini akla getirmemekte, muayyen bir miktarı da
belirtmemektedir. Dolayısıyla tek bir yaprağa olduğu gibi rulo şeklinde dürülmüş.
dosyaianmış veya defter gibi dikilmiş pek
çok yaprağa işaret etmektedir. Suhuf islam literatüründe kutsal metinleri ya da
bir alimin bir araya getirilmiş yazılarını.
sahabe ve tabiln tarafından toplanan erken dönem hadis metinlerini ifade etmek
için kullanılmıştır (ayrıca bk. SAHIFE). Suhuf kılıf, bohça veya kutu içine konularak
korunuyordu. iki kapak arasında toplanmış olanları ise mushaf diye adlandırılı
yordu ki bu terim erken dönemden itibaren sadece Kur'an için kullanılmıştır (Halll b. Ahmed, Kitabü'l-'Ayn, "şl:ıf'' md) Hz.
EbQ Bekir, halifeliği döneminde Kur'an'ın
toplanıp iki kapak arasında bir kitap haline
getirildiği sırada ona bir isim aranmasını
istemiş, sifr ve mushaf adlarından ikincisinin konmasını kararlaştırmıştır (SüyOtl,
el-itl!:an, ı. 164-165; ayrıca bk. MUSHAF).
Kur'an'da suhuf kelimesi önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilen
kutsal metinleri (Taha 20/133; en-Necm
53/36-37; el-A'la 87/18- ı 9). Kur'an'ın kendisini (Abese 80/13; el-Beyyine 98/2- 3) ve
insanların arnellerinin ilahi kayıtlarını (etTekvlr 81/10) ifade etmek için kullanılmış
tır. Önceki peygamberlere indirilen kutsal
metinler "ilk sahlfeler" (Taha 20/133; el-

A'la 87/18) veya "ibrahim ve Musa'nın suhufu" (en-Necm 53/36-37; el-A'la 87/19)
diye isimlendirilmiştir. Kur'an'da geçen "zübür" kelimesi (Al-i İmran 3/184; eş-Şuara
26/196 ; Fatır 35/25) "kitap" manasındaki
zebOrun çoğul u olup suhuf ile aynı anlamdadır. Ancak zebur kelimesinin Hz. DavCıd'a
indirilen kitabın ismi olarak kullanımı yaygınlık kazanmıştır (Lisanü'l-'Arab, "zbr"
md.). Kaynaklarda yer alan ve zayıf olduğu
kabul edilen bir rivayette EbQ Zer el-Gıfa
rl'nin Allah'ın resullerine kaç kitap gönderdiği sorusuna Hz. Peygamber 104 cevabı
nı vermiş, bunlardan on sahlfenin Adem'e,
elli sahlfenin Şlt'e, otuz sahlfenin idrls'e,
on sahifenin ibrahim'e verildiğini, ayrıca
Tevrat. inci!, ZebQr ve Kur'an'ın indirildiğini belirtmiştir (Taberl, TMl], I, 312-313;
Zemahşerl, VI, 360). İbn Hazm Tevrat. ZebQr ve incil'in ibranlce, Hz. İbrahim'e indirilen suhufun Süryanlce olduğunu söyler.
Hz. Şit'in kendisine ve babasına gönderilen suhufu bir araya getirerek bunlarla
amel ettiği (İbnü ' l-Eslr, ı, 54). kendisine indirilen suhufta hikmet, kimya, simya, riyazi ilimler ve bazı sanatlardan bahsedildiği nakledilmiştir. Hz. idrls'e indirilen suhufta semav'i sırların, ruhanilere hükmetme yöntemlerinin ve yıldızlar ilminin açık
landığı belirtilmiştir (Nişancızade , ı, 121 ,
124-125). EbQ Zer el-Gıfarl'nin Hz. ibrahim'e
gönderilen suhufun içeriği hakkındaki sorusuna ResOl-i Ekrem bunun dini-ahlaki
mesellerden ibaret olduğu cevabını vermiştir (Taberl, Tani], ı , 312-313; SüyOtl, edDürrü'l-menşür, XV, 378).
Hz. Musa'ya Tur'da verilen ilahi emir ve
içeren levhalar (elvah, el-A'raf 7/
145, 150, ı 54) bazı ayetlerde kendisine verildiği ifade edilen suhufla (en-Necm 53/
36; el-A'la 87/19) eş anlamlı olmaktadır
(Fahreddin er-Razi, XXIX, 14). Bu levhaların sayısının on, yedi veya iki olduğu rivayet edilmiştir. Bunların malzemesinin Cebriiii'in getirdiği ve zümrüt yahut kırmızı yakuttan olduğu veya sert kayalar olup Allah'ın emriyle Musa'nın Allah'ın kelamını
bunların üzerine kendi elleriyle oyduğu yahut üzerinde Tevrat'ın yazıldığı, gökten inen
ve 1O arşın uzunluğunda tahtalar olduğu
görüşleri ileri sürülmüştür. Levhaların içeriğine dair ayette geçen "her şey hakkında
öğüt ve açıklama" ifadesi (el-A'raf 7/145).
isrililoğulları'nın dini bakımdan ihtiyaç duydukları öğütler ve hükümlerin açıklanma
sı şeklinde tefsir edilmiştir. Yine bu levhalarda, "Ben rahman ve rahlm olan Allahım.
Bana hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yol kesip eşkıyalık yapmayın. Adımı anarak yalan yere yemin etmeyin ... Öldürmeyin, ziöğütleri
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